
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.27 
privind emiterea acordului de principiu privind ajustarea prețului/ tarifului local  

de producere și distribuție centralizată a energiei termice de către S.C. GOLDTERM MANGALIA 
S.A. în Municipiul Mangalia 

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.24/23.01.2020 init iat de Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat 
de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.5055/23.01.2020; 
• Referatul Direct iei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mangalia, î nregistrat cu nr.5641/27.01.2020; 
• Adresa înaintată de S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. nr.192/21.01.2020, înregistratp la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.4475/21.01.2020; 
• Memoriul tehnico – economic cu privire la propunerea de ajustare a prețului/ tarifului de 

producere și distribuție a energiei termice; 
• Avizul nr.1 din 11.02.2019 privind pret ul local de producere s i distribut ie centralizata  a 

energiei termice corespunza tor activita t ii desfa s urate de S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. î n 
Municipiul Mangalia, emis de Autoritatea Nat ionala  de Reglementare î n Domeniul Energiei; 

• Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1/16.01.2020 a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.;  
• Prevederile H.C.L. nr.106/05.06.2019 privind aprobarea Auditului Energetic Complex pentru 

activitățile de producere, transport și distribuție a energiei termice realizate de S.C. GOLDTERM 
MANGALIA S.A., documentație ce cuprinde Auditul Energetic, Bilanțul Energetic și Pierderile 
Tehnologice; 

• Prevederile H.C.L. nr.279/20.12.2018 privind emiterea acordului de principiu privind 
ajustarea prețului/tarifului local de producere și distribuție centralizată a energiei termice de către 
S.C. Goldterm Mangalia S.A. în Municipiul Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.44/20.02.2019 privind aprobarea prețului de producere și distribuție a 
energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din 
municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., și subvenția de la 
bugetul local; 

• Prevederile H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garant în 
plată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C.P.G.C. nr.66/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile 
publice de alimentare cu energie produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare; 

• Prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economice, 
Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.d) și alin.(2) lit.d) coroborat 

cu alin.(7) lit.n) și alin.(14), art.139 alin.(1), 196 alin.(1) lit.a) art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 
 



 
 

 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se emite acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Mangalia privind ajustarea 
prețului/ tarifului local de producere și distribuție centralizată a energiei termie în Municipiul Man-
galia, respectiv diminuarea acestuia la prețul de 421,87 lei/Gcal (fără T.V.A.) la prețul de 398,82 
lei/Gcal (fără T.V.A.). 
 
Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re ca tre S.C. 
GOLDTERM MANGALIA S.A., direct iilor s i serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, 
Primarului Municipiului Mangalia, Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i 
verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor 
municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
voturi ”abținere”, din nr. de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în 
funcție. 
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